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BAB V 

PENUTUP 

 

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya tentang pembahasan mengenai 

identifikasi kompetensi bahasa Inggris ABK Kapal LNG menggunakan meode 

Marlin test di PT. Belian Laju Tanker Tbk, maka sebagai bagian akhir dari skripsi 

ini penulis mencoba memberikan beberapa simpulan dan saran yang berkaitan 

dengan masalah tersebut sebagai berikut : 

A. Kesimpulan 

1. Marlin test perlu dilaksanakan oleh semua calon ABK kapal LNG di PT. 

Berlian Laju Tanker Tbk untuk mengetahui kemampuan bahasa Inggris 

dan sebagai salah satu syarat untuk join di atas kapal. Marlin test 

berpengaruh dalam meningkatkan kompetensi bahasa Inggris pada ABK 

kapal LNG di PT. Berlian Laju Tanker Tbk karena setelah ABK 

melaksanakan Marlin test hasilnya lebih baik dibandingkan dengan 

ABK yang belum melaksanakan Marlin test.  

2. Kemampuan berbahasa Inggris ABK kapal LNG PT. Berlian Laju 

Tanker Tbk kurang karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

fasilitas Marlin test tidak dimanfaatkan baik oleh ABK, kurangnya 

pengarahan atau briefing dari pihak perusahaan sebelum ABK 

melaksanakan Marlin test, waktu dan motivasi untuk belajar berbahasa 

Inggris yang kurang serta faktor lingkungan. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian yang telah dilaksanakan oleh 

penulis maka penulis memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dan 

masukan bagi PT. Berlian Laju Tanker Tbk sebagai berikut : 

1. Sebaiknya pihak perusahaan PT. Berlian Laju Tanker Tbk memberikan 

pengarahan tentang langkah-langkah atau cara untuk mengerjakan Marlin 

test. Crewing management memberi tahu ABK tentang isi dari materi 

yang diujikan sehingga ABK yang akan melaksanakan Marlin test lebih 

siap untuk mengerjakan atau mempelajari bahasa Inggris dan hasilnya 

memuaskan sesuai standar perusahaan. 

2. Sebaiknya pihak crewing management memberikan motivasi sebelum 

melaksanakan Marlin test kepada calon ABK  bahwa di era global ini 

sangatlah penting untuk menguasai bahasa Inggris mengingat persaingan 

di atas kapal maupun di dunia pelayaran sangatlah ketat. Kapal LNG PT. 

Berlian Laju Tanker Tbk merupakan kapal asing dimana kegiatan 

oprasional di atas kapal wajib menggunakan bahasa Inggris.  

3. Sebaiknya sebelum melaksanakan Marlin test pihak perusahaan 

menyarankan kepada ABK untuk mengikuti pelatihan bahasa Inggris 

ataupun mengikuti in house training. Dengan metode belajar yang ada di 

tempat pelatihan diharapkan ABK dapat mengetahui materi-materi umum 

pada soal Marlin test dan dapat meningkatkan kemampuan berbahasa 

Inggris dari pada sebelum mengikuti pelatihan. 


